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A CONCORDIA alapjáték szabályai érvényesek az alábbi módosításokkal

Játékelőkészítés
a) A “C” jelű városjelzőket tegyétek vissza a dobozba. A megmaradt 20 városjelzőt helyezzétek le a szokásos módon.

b) A játéktábla jobb alsó sarkában lévő kis térkép az új bónuszjelző-terület.

c) Minden játékos egy szárazföldi és egy tengeri telepessel kezd ALERIA-ban.

TRIBUNUS + TELEPES személykártyák
Az új telepeseket ALERIA-ba lehet lerakni.

PREFEKTUS személykártya
Az a játékos, aki begyűjti a pénzbónuszt, kap 2 sestertiust.
Példa: Mind a 8 provincia termelt már. A játékos begyűjt 13 + 2 = 15 sestertiust és 
visszafordítja az összes bónuszjelzőt.

Játékelőkészítés
a) A “D” jelű városjelzőket tegyétek vissza a dobozba. A megmaradt 25 jelzőt helyezzétek le a szokásos módon.

b) A játéktábla jobb felső sarkában lévő kis térkép az új bónuszjelző-terület.

c) Minden játékos egy szárazföldi telepessel kezd LUTETIA-ban és lerak egy ten-
geri telepest a GALLIA felirat közelébe a Földközi tengerre.

TRIBUNUS + TELEPES személykártyák
Az új telepeseket LUTETIA-ba lehet lerakni.

ÉPÍTÉSZ személykártya
Az alábbi speciális szabályok érvényesek a telepesek mozgatásakor:

a) A SEINE folyó JULIOBONA és LUTETIA között normál tengeri útvonalnak számít.

b) A szaggatott barna vonalat BONONIA és LONDINIUM között a szárazföldi telepesek használhatják, hogy átkeljenek 
a La Manche csatornán. Ez csak egy mozgáslépést igényel, de annak a telepesnek, aki ezt az utat használja, azonnal 
tovább kell haladnia, felhasználva a maradék momozgáslépéseit. A szaggatott vonalat nem foglalhatja el telepes.

c) A tengeri telepest a játékos nem mozgathatja addig, amíg fel nem épít legalább egyet a 6 kikötőváros közül, ami 
horgonnyal van megjelölve. Ezután a tengeri telepes azonnal átmozog abba a városba.

Példa: A játékos első lépése az ÉPÍTÉSZ. Csak a szárazföldi telepesét mozgathatja két lépéssel. Amíg a játékos nem 
épít kikötővárost, a tengeri telepesei a Földközi tengeren maradnak. 

A szaggatott
barna szárazföldi 

útvonal

2 kikötőváros 
horgony 

szimbólummal

A SEINE kék 
tengeri 

útvonalnak 
számít

Piros kijátssza az ÉPÍTÉSZ-ét. 1 szárazföldi telepese van LUTETIA-ban, és 
1 tengeri telepese a Földközi tengeren. Így 2 mozgáslépése van. 
A nyilak mutatják, piros hogyan használja a 2 mozgáslépését:

A mozgás után piros 
felépít egy házat 
JULIOBONA-ban. 
Mivel ez kikötő-
város horgony
szimbólummal, pi-
ros áthelyezi a ten-
geri telepesét a 
Földközi tengerről
JULIOBONA-ba.

GALLIA és CORSICA a CONCORDIA SALSA-val
A GALLIA és CORSICA két forgatókönyve kom-
binálható a CONCORDIA SALSA-val.

Minden betűcsoportból egy városjelzőt cseréljetek ki 
egy megfelelő sóváros-jelzőre:


